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Tin chính: 

Lào chuẩn bị các kịch bản diễn biến xấu của covid-19 

heo báo chí Lào, nước này sẽ tổ chức đào tạo nghiệp vụ xử lý và chăm sóc 
các ca nhiễm covid-19 cho các nhân viên y tế nước này mặc dù cho đến nay 
vẫn chưa có bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi do virus corona nào được xác 
định tại Lào. 

Mới đây, trong một họp báo với truyền thông và các tổ chức quốc tế về công tác phòng 
chống dịch covid-19 của Lào, thứ trưởng Y tế Lào Phouthon Meuangpak cho biết trong 
tuần này, công tác đào tạo sẽ được triển khai. "Lào đã nghiên cứu và có biện pháp ứng 
phó với những vấn đề này", ông trả lời khi được hỏi về khả năng xử lý dịch xảy ra tại 
Lào. 

Hiện Lào vẫn đang được xếp vào nhóm I, tức chưa có ca nhiễm covid-19 nào, tuy 
nhiên Bộ Y tế nước này cho biết đã có kế hoạch dự phòng cho kịch bản dịch ở cấp độ 
cao hơn, bao gồm cấp độ II-quốc gia ghi nhận có ca nhiễm; cấp độ III-quốc gia ghi 
nhận đa nhiễm và cấp độ IV-quốc gia ghi nhận mức lây nhiễm cộng đồng. 

"Đợt đào tạo sẽ tập trung vào việc ứng phó và xử lý khi Lào rơi vào 3 cấp độ lây lan 
của dịch", Thứ trưởng Phouthon nói, tuy nhiên Lào sẽ cố gắng duy trì ở cấp độ I. 

Ngoài ra, Lào cũng kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ nước này tìm kiếm nhà cung cấp 
tin cậy trong bối cảnh nước này thiếu nhiều vật tư y tế cần thiết để chống dịch. Nhà 
máy dược của Lào hiện chỉ sản xuất được các loại nước rửa tay có cồn nhưng khẩu 
trang và thiết bị bảo hộ vẫn cần nhập khẩu. Bộ Y tế Lào cũng đã đề nghị WHO ưu tiên 
một danh sách vật tư y tế cần thiết cho nhu cầu dài hạn ở nước này, thứ trưởng 
Phouthon cho biết. 

Tại họp báo, Bộ Y tế Lào cũng chia sẻ thông tin hiện chính phủ đã phê duyệt khoản 
tiền khẩn cấp cho công tác phòng dịch là 10 tỷ kip. Kết hợp với các nguồn hỗ trợ cộng 
đồng, đối tác quốc tế, Lào đang nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết để không cho 
covid-19 xuất hiện tại nước này. 

Các thiết bị xét nghiệm được ưu tiên lắp đặt ở nơi có rủi ro cao nhất, bao gồm sân bay, 
các trạm kiểm soát quốc tế. Ngoài ra, Lào cũng đang tăng cường kiểm tra những trường 
hợp nhập cạnh có lịch sử đến từ vùng dịch hoặc đã từng tiếp xúc với bệnh nhân covid-
19. 
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Nhiều tỉnh của Lào đóng cửa biên giới để tránh lây lan 

covid-19 
heo báo chí Lào, để phòng ngừa và ngăn chặn sự lây lan của virus covid -19, 
Lào nỗ lực đang áp dụng cấc biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, mới nhất 
là động thái đóng các cửa khẩubiên giới để giảm việc xuất – nhập cảnh của 
người nước ngoài. Tỉnh Attapeu vừa thông báo đóng cửa tạm thời các cửa 

khẩu phụ giữa Attapeu -  tỉnh Kon Tum, Việt Nam và Attapeu - tỉnh Xiengteng, 
Campuchia. 

Cụ thể, theo thông báo ra hôm 13/3, tỉnh Attapeu sẽ đóng cửa các trạm kiểm soát biên 
giới tại các cửa Khẩu Phounhang huyện Vông, cửa khẩu Pho 1 khu vực Vangtat huyện 
Xanxay, Cửa khẩu XePien huyện Sanamxay; Cửa khẩu phụ Pho 2, 3,4,5 và 6. 

Nếu như bắt buộc phải thực hiện xuất hoặc nhập cảnh, các cá nhân sống ở cả hai bên 
biên giới được phép qua cửa khẩu quốc tế Phoukeua – Bờ Y (đối với Việt Nam) và 
cửa khẩu quốc tế Nongnokkhien (đối với Vương quốc Campuchia), thông báo cho biết 

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh cũng chỉ định các nhân viên y tế đến thường trực tại cửa khẩu 
quốc tế Phoukeua, huyện Phouvong, tỉnh Attapeu và tăng cường tuân thủ các biện pháp 
phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ, phổ biến thông tin chính xác về phòng chống dịch 
bệnh. 

Cùng ngày, chính quyền tỉnh Sekong cũng đã ban hành thông báo số 36 về việc đóng 
cửa tạm thời cửa khẩu các cửa khẩu phụ có biên giới với Việt Nam bao gồm cửa khẩu 
Daktaook, cửa khẩu Dakpar, cửa khẩu Tavang và cửa khẩu Kako. 

Chính quyền bản và huyện được yêu cầu theo dõi chặt chẽ hơn hoạt động đánh bắt 
thủy sản của người dân tại khu vực đường biên giới chung với Việt Nam. Các cơ quan 
chức năng cũng được yêu cầu phối hợp và thông báo với phía Việt Nam về việc tạm 
đóng cửa khẩu. Cơ quan y tế địa phương cũng đã thiết lập địa điểm cách ly nếu xảy ra 
trường hợp nhiễm bệnh. 

Thông báo khẩn của chính quyền tỉnh Huaphan ra hôm 12/3 đã cho biết tỉnh này sẽ chỉ 
duy trì việc mở cửa 4 cửa khẩu quan trọng và đóng cửa toàn bộ 10 cửa khẩu phụ trên 
địa bàn để phòng ngừa sự lây lan của dịch viêm phổi covid-19, Tỉnh Huaphan cũng 
cho biết sẽ thông báo cho các tỉnh giáp biên của Việt Nam và tăng cường các biện 
pháp phòng ngừa dịch tại cửa khẩu quốc tế. Theo đó, Huaphan chỉ mở cửa khẩu quốc 
tế Nậm Xôi-Na Mèo và Somvang-Tén Tằn thông với Thanh Hóa, cửa khẩu quốc tế 
Ban Dan-Chiềng Khương, cửa khẩu Pahang-Lóng Sập thông với Sơn La. 
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Lào kêu gọi doanh nghiệp tránh sử dụng lao động đến 
từ vùng dịch covid-19 

heo KTTM, hôm 11/3, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào phát đi thông báo 
kêu gọi người sử dụng lao động trong nước hạn chế hoặc tránh tuyền dụng, 
sử dụng người lao động nước ngoài đến từ các nước đã ghi nhận sự bùng phát 
của dịch covid-19. 

Ngoài ra, các nguyên tắc bắt buộc mới được ban hành trước đó đối với người sử dụng 
lao động cũng được yêu cầu thực hiện chặt chẽ nhằm hạn chế sự lây lan của covid-19. 

Theo đó, trước khi nhập cảnh vào Lào, công dân và người lao động nước ngoài cần 
được kiểm tra y tế hai vòng trước khi được làm việc và hoạt động tại nước này. 

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội cũng yêu cầu cơ quan hữu quan cấp tỉnh, địa phương 
làm việc chặt chẽ hơn để xác minh rõ ràng trước khi cấp phép cho lao động nước ngoài. 
Bộ kêu gọi các bên liên quan xem xét kỹ trước khi quyết định đưa người lao động ra 
nước ngoài hoặc ngược lại. “Cần chấp hành chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa do Bộ 
Y tế ban hành”, thông báo nhấn mạnh. 

Cụ thể, đối với việc sử dụng lao động trong nước, người sử dụng lao động phải cung 
cấp các dụng cụ phòng chống dịch hoàn toàn miễn phí như khẩu trang, găng tay,…. 
người sử dụng lao động phải theo dõi sát sao nhân viên, nếu nhận thấy có các triệu 
chứng như ho, sốt, đau họng phải đưa ngay tới bệnh viện theo dõi và kiểm tra sức khỏe 
theo quy định của cơ quan liên quan. Cần tránh việc cử người lao động đi nước ngoài 
tại những nơi đang xảy ra dịch, trong trường hợp người lao động trở về phải thực hiện 
theo thông báo của Ủy ban đặc nhiệm phòng chống và điều trị covid – 19, người sử 
dụng lao động cần phải trả lương như thông thường trong trường hợp người lao động 
phải nghỉ việc để cách ly. 

Hiện tại, các biện pháp phòng ngừa covid-19 của Lào đang được đẩy lên một mức cao 
hơn nhằm nỗ lực duy trì tình trạng nước này không có bệnh nhân nào nhiễm bệnh. Mọi 
hoạt động, sự kiện có sự tham gia đông người đã bị yêu cầu hủy bỏ, hoãn hoặc giảm 
quy mô. 

Hiện chỉ còn lĩnh vực giáo dục ở Lào là chưa phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
ở mức độ cao khi Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đánh giá việc đóng cửa các trường học 
là chưa cần thiết. 
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Lào hạn chế hầu hết các hoạt động đông người do lo 
ngại covid-19 

heo báo chí Lào, nhiều địa phương của Lào, trong đó có cố đô Luangprabang 
sẽ giảm bớt quy mô các nghi thức truyền thống quan trọng trong dịp lễ hội 
lớn nhất trong năm là Bun Pimay (Lễ đón năm mới) do lo ngại nguy cơ xảy 
ra dịch viêm phổi cấp do virus corona. 

Hôm 10/3, theo tinh thần yêu cầu của Ủy ban đặc nhiệm quốc gia về phòng chống 
covid-18, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào ra thông báo yêu cầu các cơ quan cấp 
địa phương, các tổ chức doanh nghiệp nhà hàng, khách sạn và du lịch tạm hoãn hoặc 
lên kế hoạch di dời các hoạt động của mình. Các lễ hội truyền thống, sự kiện cộng 
đồng, sự kiện văn hóa-xã hội, đám cưới cũng cần hoãn tổ chức để tránh sự tụ tập đông 
người. Đây là một biện pháp cần thiết trong việc giảm thiểu nguy cơ xuất hiện và lây 
lan của covid-19 tại Lào. 

Mặc dù chưa khẳng định được Tết Lào có bị hủy bỏ hay không, nhiều địa phương ở 
nước này đều tuyên bố sẽ cắt giảm hầu hết các nghi thức quan trọng nhưng tập trung 
đông người 

Ở các địa phương khác, Đại hội thể thao quốc gia Lào ở Xiengkhoang dự kiến diễn ra 
cuối tháng này cũng đã bị hoãn lại sau khi nhà nước đầu tư 47 tỷ LAK để tổ chức, lễ 
kỷ niệm di sản thế giới Cánh đồng Chum cũng không được diễn ra như dự định, lễ hội 
Khao Kapok lớn nhất Bokeo, lễ hội ma tại tỉnh Xayaboury bị hủy bỏ... và kỳ thi học 
sinh giỏi cấp quốc gia Lào năm 2020 cũng rơi vào tình trạng tương tự. 

Với các nỗ lực mạnh mẽ nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của covid-19 tại Lào trong bối 
cảnh dịch đang diễn biến mạnh trên thế giới, người Lào dự kiến sẽ không còn nhiều 
cơ hội "vui chơi" như mọi năm. 

Hôm nay 12/3, tại Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào, Thường trực ban bí thư 
Phanhkham Viphavanh cũng đã thông báo kế hoạch hủy bỏ các sự kiện lớn của nước 
này trải dài đến cuối năm mặc dù Lào chưa phát hiện bất cứ trường hợp nhiễm bệnh 
nào nhưng đất nước đang đứng trước nguy cơ cao có sự xuất hiện của covid-19 do 
nhiều quốc gia lân cận đều đã ghi nhận sự lây lan của căn bệnh này. 

Theo đó, lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào 2/12, lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh chủ 
tịch Kaysone Phomvihan, lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Mặt trận Lào xây dựng đất 
nước, lễ kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng an ninh và một số lễ kỷ niệm khác sẽ 
không có chương trình mít tinh tại thành phố Vientiane trong năm 2020. "Cơ quan các 
cấp Trung ương đến địa phương cần hủy bỏ kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, sự 
kiện có tập trung đông người để tránh nguy cơ lây lan covid-19". 
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Bộ Y tế phủ nhận tin có người người nước ngoài nhiễm 

covid-19 nhập cảnh vào Lào 

heo báo chí Lào, mới đây, mới đây, mạng xã hội Lào tiếp tục lan truyền một 
thông tin không rõ tính xác thực về việc có một công dân Anh di chuyển từ 
London trên tàu bay của Vietnam Airlines đã cho kết quả xét nghiệm dương 
tính với covid-19 trước khi đến tỉnh Luangprabang tại miền Bắc Lào. 

Bộ Y tế Lào cho hay tin đồn còn bao gồm việc có thêm 5 du khách khác đi cùng người 
phụ nữ Anh nói trên cũng đã nhiễm covid-19. 

Tuyên bố các thông tin trên là sai sự thật, Bộ Y tế kêu gọi các kênh truyền thông xã 
hội chấm dứt việc lan truyền các thông tin giả và người dân cần cân nhắc kỹ tính xác 
thực trước khi chia sẻ trực tuyến để tránh làm xáo trộn dư luận trong bối cảnh diễn 
biến của covid-19 đang hết sức phức tạp. 

Họp báo mới nhất về tình hình phòng ngừa covid-19 của Bộ Y tế Lào diễn ra tại 
Vientiane hôm qua 12/2 do Tổng cục trưởng Cục kiểm soát bệnh truyền nhiễm, ông 
Lattanaxay Phetsouvanh chủ trì cho biết đã nhận được thông báo từ cơ quan Y tế Việt 
Nam về các trường hợp khách ngoại quốc này. 

"Một số hành khách đi cùng chuyến bay Vietnam Airlines từ Anh với người Việt Nam 
bị nhiễm covid-19 đã được kiểm tra y tế ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay 
Luangprabang và các mẫu xét nghiệm sau đó đều cho kết quả âm tính. 

"Các du khách này đã được yêu cầu cách ly 14 ngày", ông Lattanaxay nói, đồng thời 
ra lời trấn an dư luận và khẳng định Bộ Y tế Lào đang hoạt động tích cực và hiệu quả 
theo tiêu chuẩn và khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới WHO. 

"Thông tin về covid-19 tại Lào là hoàn toàn minh bạch", ông Lattanaxay tuyên bố với 
phóng viên báo chí trong nước. 

"Thông tin về việc 6 sinh viên Lào trở về từ Việt Nam cùng 2 người xảy ra các triệu 
chứng cúm khi làm việc ở một đồn điền cao su tại miền Nam Lào đều là thông tin sai 
lệch bị lan truyền trên mạng. 
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Lào tiếp tục triển khai các dự án giảm nghèo 
heo báo chí Lào, mới đây, Quỹ giảm nghèo quốc gia Lào vừa công bố kế hoạch 
mới về việc tổ chức thí điểm dự án hỗ trợ người nông dân tại tỉnh Huaphan phát 

triển sản xuất sữa trâu, được xem như là một trong các nỗ lực cải thiện dinh dưỡng cho 
trẻ em tại miền Bắc nước này. 

Dự án cải thiện dinh dưỡng của Quỹ giảm nghèo quốc gia là một phần của chương 
trình cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ dinh dưỡng, củng cố thu nhập cho người 
sản xuất thực phẩm địa phương. Chương trình được Lào triển khai trên cơ sở khoản 
vay 22.5 triệu USD từ ngân hàng Thế giới trong lộ trình Chiến lược dinh dưỡng quốc 
gia giai đoạn thứ 3 (2020-2024). 

Theo đó, dự án sẽ được triển khai tại 12 huyện trọng điểm thuộc các tỉnh Phongsaly, 
Xiengkhoang, Huaphanh và Oudomxay, nơi có tỷ lệ trẻ em thấp còi trên 40% với mức 
chiều cao và cân nặng bình quân so với lứa tuổi nằm dưới tiêu chuẩn quốc gia. 

Dự án đặt mục tiêu giải quyết tình trạng thấp còi ở trẻ em thông qua tập chính sách 
toàn diện, tập trung phát triển thể trạng trẻ em trong giai đoạn 1.000 ngày đầu đời và 
tận dụng nguồn thực phẩm địa phương, đặc biệt là thực phẩm được sản xuất từ sữa 
trâu giàu chất dinh dưỡng, được nghiên cứu là đủ để phát triển thể chất toàn diện của 
trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên. 

Dự án đã nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các nông 
trại chăn nuôi tại Luangprabang để đào tạo cho người nông dân các kỹ năng cần thiết. 
Sản phẩm được hoàn thành ngoài cung cấp cho dự án dinh dưỡng có thể dùng để cải 
thiện thu nhập cho các hộ gia đình. 

Theo số liệu của quỹ giảm nghèo quốc gia Lào, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em 
của nước này vẫn cao đáng lo ngại khi 19% tổng dân số bị suy dinh dưỡng và 33% trẻ 
em dưới 5 tuổi bị thấp còi. 

Chính phủ Lào cực kỳ coi trọng việc giảm nghèo và chi hàng trăm triệu USD cho quỹ 
giảm nghèo để cải thiện các vấn đề thiếu thốn trên toàn quốc bởi nghèo đói ảnh hưởng 
trực tiếp đến chất lượng con người và nguồn nhân lực tại Lào, vốn đang ở mặt bằng 
rất thấp. 
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Doanh nghiệp nông nghiệp Lào vẫn đứng trước nhiều 
khó khăn 

heo VTT, diễn ra tuần qua tại thành phố Vientiane, Phòng Công nghiệp và 
Thương mại Lào (LNCCI) đã tổ chức buổi đối thoại với khu vực doanh nghiệp 

nông nghiệp trong nước để bàn về các khó khăn và thách thức và biện pháp tháo gỡ. 

Theo đó, các chương trình đối thoại doanh nghiệp được LNCCI tổ chức thường xuyên 
để tiếp nhận các phản ánh về rào cản kinh doanh của khu vực tư nhân nhằm tư vấn 
hoặc đề xuất chính phủ hỗ trợ tạo thuận lợi hóa. Ngoài nông nghiệp, các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực khác cũng thường xuyên tham dự Diễn đàn doanh nghiệp (LBF) do 
LNCCI tổ chức, một kênh uy tín và quan trọng để chia sẻ những khó khăn kinh doanh. 

Tại buổi đối thoại, đại diện khu vực doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp cho biết các rào cản cố hữu nhiều năm gây khó khăn cho việc kinh doanh vẫn 
là thủ tục giấy tờ phức tạp để xin phép nhập khẩu nguyên liệu thô và xuất khẩu hàng 
hóa thành phẩm. 

Trong khi đó, nông nghiệp vẫn là một ngành quan trọng hàng đầu của Lào, hầu hết 
người dân ở khu vực nông thôn phụ thuộc vào nông nghiệp cho mục đích sinh kế và 
tạo thu nhập, lực lượng lao động trong cơ cấu lao động Lào cũng chiếm tỷ lệ cao hàng 
đầu. Ngoài ra, ngành thương mại nông nghiệp cũng đóng góp đáng kể vào kinh tế Lào 
mỗi năm. 

Chính phủ Lào mới đây cũng tuyên bố nông nghiệp sẽ là một trong các động lực tăng 
trưởng chính của nền kinh tế để hoàn thành kế hoạch phát triển 2025 và tầm nhìn 2030. 
Các rào cản về kinh doanh, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp cũng là một trong các ưu 
tiên cải cách để tạo thuận lợi thương mại của chính phủ. 

Năm 2018, nông nghiệp Lào đóng góp nhiều trong kim nghạch thương mại, dẫn đầu 
là chuối với giá trị xuất khẩu 209 triệu USD, chiếm 30% tổng giá trị nông sản, tiếp đó 
là cà phê, trị giá 70 triệu USD, sắn (24 triệu USD). 
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Nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Boten sụt giảm 
heo báo chí Lào, năm 2020, Hải quan Boten tỉnh Luang Namtha nhận chỉ tiêu 
tổng thu ngân sách 261 tỷ Kip. Số liệu thống kê ghi nhận thu ngân sách tháng 
1 tại đây đạt 21 tỷ kip, vượt chỉ tiêu tháng 23,57%. Nhưng số liệu tháng 2 ghi 
nhận mức giảm rất mạnh, chỉ đạt hơn 47,83% so với kế hoạch tháng do ảnh 

hưởng từ tết nguyên đán và dịch covid-19. 

Trong năm 2020, Hải quan Boten đặt mục tiêu thu ngân sách tổng cộng 261 tỷ kip. Từ 
bản sơ kết, việc thực hiện thu ngân sách trong tháng 1/2020 đạt 21,5 tỷ Kip, so với kế 
hoạch thực hiện trong tháng là 123,57%, tăng 8,63%, tương đương 1,7 tỷ kip. Mặc dù 
thu ngân sách trong tháng 1 đã vượt qua chỉ tiêu, nhưng thu ngân sách của một tháng 
trước đó chỉ là 8,32 tỷ kip, so với 47,83% trong kế hoạch của tháng, giảm 27,83% 
trong cùng kỳ năm ngoái tương đương hơn 3,17 tỉ kip. 

Ông Khamsouvan Vongsinnasone, người đứng đầu cơ quan Hải quan tỉnh Luannamtha 
mới đây giải thích nguyên nhân thu ngân sách tháng 2/2020 không như kế hoạch do 
thời gian nghỉ Tết Nguyên đán truyền thống tại Trung Quốc và dịch bệnh viêm phổi 
COVID- 19 dẫn đến sự suy giảm đáng kể số lượng hành khách, xe nhập cảnh – xuất 
cảnh và nhập khẩu hàng hóa. Ngoài ra, nhập khẩu hàng hóa và hàng hóa theo diện ưu 
tiên miễn thuế và phí trong tháng 2 đạt 186,77 tỷ kip, so với tháng 1/2020, với giá trị 
nhập khẩu là 446,56 tỷ Kip, giảm 41,82% tương dương 259,79 tỉ kip. 

Ngoài ra, việc thu ngân sách từ đầu năm tài khóa đến cuối tháng 2/2020 được cho là 
rất khó đạt được chỉ tiêu đề ra khi chỉ có thể thu ước đạt 29,82 tỷ kip, so với kế hoạch 
quý I là 57,13%, tương đương 11,13% kế hoạch năm, giảm 4,68% tương đương 1,46 
tỉ kip so với cùng kỳ năm 2019. 

Ông Khamsouvan cho biết thêm, từ đầu tháng 3 đến nay, tình hình nhập khẩu hàng 
hóa quốc tế vẫn diễn ra đều đặn nhưng ít hơn, nếu không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 
khách quan, cửa khẩu này dự kiến sẽ ghi nhận nhiều giao dịch hàng hóa hơn so với 
cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là ngành hàng tiêu dùng theo diện Hiệp định thương mại 
tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA).  

Tuy nhiên, hầu hết hàng nhập khẩu qua Boten lại đều nằm trong diện ưu đãi thuế theo 
chính sách khuyến khích đầu tư của chính phủ Lào. 
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Thảo luận về việc bồi thường cho những nhân dân bị 
ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Sekong  

heo báo chí Lào, hôm 12/3 vừa qua, tỉnh Attapeu đã tổ chức cuộc họp để thảo 
luận về vấn đề bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng thủy 
điện Sekong tại huyện Sanamxay dưới sự chủ trì của ông Ounla Xoyasith, Phó 
tỉnh trưởng Attapeu, đại diện các sở ngành của tỉnh và đại diện người dân từ 5 

bản bị ảnh hưởng cùng tham gia. 

Cuộc họp cũng đã thảo luận, đóng góp  ý kiến cho các nhà phát triển dự án về hình 
thức bồi thường thiệt hại trong trung hạn và dài hạn trước khi dự án có thể được tỉnh 
Attapeu thông qua. Trên thực tế, nhiều dự án trong quá khứ do không đạt được thống 
nhất chung về đảm bảo việc đền bù người dân bị ảnh hưởng đã không được phê duyệt. 

Qua khảo sát thực tế của Ủy ban chịu trách nhiệm về bồi thường thiệt hại cho người 
dân ghi nhận tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 3.342 ha, trong đó 3.254 ha diện 
tích hồ chứa. Diện tích xây dựng đập, nhà máy, đường giao thông khoảng 54 ha, với 5 
bản bị ảnh hưởng bao gồm bản Khanmaknao, Hatxaisoung, Namkong, Hatyao và Bản 
Mitsamphan. 

Dự án thủy điện Sekong hạ nguồn được thực hiện theo kết cấu đập tràn, có chiều cao 
83 m(so với mực nước biển) với công suất lắp đặt 86MW, cho khả năng sản xuất 380,4 
kWh/năm. 
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Mỹ tài trợ gần 2 triệu USD để giúp đỡ Lào phòng chống 
COVID – 19 

heo Vientiane Times, đại sứ Mỹ tại CHDCND Lào Peter M.Hammond vừa mới 
công bố khoản tài trợ trị giá gần 2 triệu USD từ cơ quan phát triển quốc tế USAID 
cho Lào để ứng phó với dịch bệnh viêm phổi 2019 (COVID-19). 

Thông báo được đưa ra trong lần tham dự buổi tập huấn ứng phó khẩn cấp trước kịch 
bản COVID-19 xuất hiện tại Lào do Mỹ hỗ trợ, diễn ra hôm 13/2 vừa qua với sự tham 
gia của Tiến sĩ Ratanaxay Phetsouvanh, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống bệnh 
truyền nhiễm (DCDC),cùng với các quan chức từ 12 bộ, ngành và đại diện của các cơ 
quan đối tác quốc tế 

Đại sứ Peter cũng cho biết hỗ trợ bởi USCDC và gần 2 triệu USD tài trợ từ USAID 
lần này thuộc khuôn khổ các viện trợ kỹ thuật và tài chính của Mỹ cho Lào trong việc 
phát triển ngành y tế cộng đồng nói chung kể từ năm 2006. 

 

Nguồn viện trợ sẽ giúp Lào xây dựng năng lực xét nghiệm hàng loạt trong trường hợp 
COVID-19 xuất hiện ở nước này; triển khai biện pháp khẩn cấp tại các điểm nhập 
cảnh; đào tạo và trang bị thiết bị cho đội ngũ nhân viên y tế phản ứng nhanh; cải thiện 
khả năng theo dõi và khoanh vùng người bệnh; cung cấp tài liệu đào tạo cho nhân viên 
y tế về COVID-19. 

USCDC và DTRA đã có 10 năm làm việc và cung cấp hỗ trợ cho Lào. Tại buổi tập 
huấn mới đây, USCDC và WHO cũng đã cung cấp tư vấn kỹ thuật về việc hạn chế 
mức độ lây lan của dịch, xây dựng các kế hoạch hành động cho từng kịch bản và diễn 
biến dịch covid-19 nếu xảy ra tại Lào. 
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Lào-Campuchia tăng cường hợp tác an ninh 
heo báo chí Lào, mới đây, tại thủ đô Vientiane, đại diện Chính phủ Lào và 
Campuchia đã ký kết biên bản hợp tác 2020, cam kết tăng cường hợp tác trong 
các vấn đề biên giới, bao gồm hoạt động trấn áp nạn buôn bán ma túy và buôn 
bán người. 

Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cùng 
phái đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Lào. Người ký kết hợp tác phía Lào là Bộ 
trưởng An ninh - Trung tướng Vilay Lakhamphong. 

Theo đó, hai bên thỏa thuận tăng cường hợp tác ngăn chặn nạn vượt biên trái phép, cải 
thiện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất-nhập cảnh. Thống nhất về chính sách 
dẫn độ tội phạm giữa hai nước và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ 
an ninh. 

Tại cuộc gặp, hai lãnh đạo Bộ của Lào và Campuchia đã cùng đánh giá cao thành quả 
hợp tác chung đạt được theo kết quả hội nghị song phương trước đó, bao gồm việc trao 
đổi thường xuyên các chuyến thăm cấp lãnh đạo tỉnh, hợp tác đào tạo nhân sự, hợp tác 
trấn áp tội phạm biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy và buôn người. 

Hai bên cũng đồng ý tiếp tục duy trì các thành quả đạt được, mỏ rộng việc giao thương 
biên giới của người dân khu vực phụ cận hai bên. Tăng cường kiềm chế các hoạt động 
tội phạm, trao đổi thông tin thường xuyên và thiết lập các địa phương không ma túy 
dọc theo biên giới, cải thiện quản lý đường biên trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền 
lẫn nhau. 
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Lào-Myanmar cam kết tăng cường hợp tác du lịch 
heo báo chí Lào, mới đây, tại thành phố Vientiane, chính phủ Lào và Myanmar 
đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 của Ủy ban hợp tác Lào-Myanmar. Chủ trì hội 
nghị là Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Bộ trường Hợp 
tác quốc tế U Kyaw. 

Tại hội nghị, hai bên đã đạt được thỏa thuận chung kế hoạch hợp tác tổng thể ở cấp độ 
song phương, trong đó cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực du lịch, tạo 
cơ sở kết nối và quảng bá văn hóa truyền thống giữa hai nước. 

Theo nội dung thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Lào, một trong các thỏa thuận 
hợp tác chung giữa hai nước Lào-Myanmar là thúc đẩy các tiềm năng hợp tác du lịch 
trên cơ sở song phương và đa phương như là nền tảng quảng bá vẻ đẹp tự nhiên, văn 
hóa, di sản và thúc đẩy trao đổi, kết nối nhân dân hai nước. 

Ở diễn biến chính của hội nghị, Lào và Myanmar cũng đã cùng đánh giá cao các thành 
tựu hợp tác và mối quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ 
niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. 

Các lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa Lào và Myanmar bao gồm ngoại giao, quốc phòng 
an ninh, giáo dục và thể thao, văn hóa-xã hội, tôn giáo. Hai nước cũng đạt được một 
số thành tựu hợp tác nổi bật trong khuôn khổ hợp tác đa phương bao gồm Asean, GMS, 
CLMV, Liên hợp quốc. Hai bên cũng đánh giá cao việc hoàn thành dự án cầu bắc qua 
sông Mekong Lào-Myanmar và cùng cam kết tiếp tục duy trì hợp tác an ninh và bảo 
trì, sửa chữa cột mốc biên giới chung. 
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Phoubia Mining trả cổ tức cho chính phủ Lào 
heo báo chí Lào, tuần vừa qua, tại thành phố Vientiane, công ty Phoubia 
Mining (PBM) và đại diện chính phủ Lào đã tổ chức lễ bàn giao khoản cổ tức 
trị giá 21 triệu USD của năm 2019. 

Trong nhiều năm qua, cổ tức của chính phủ Lào trong các dự án có sự tham 
gia của tư nhân đóng góp đáng kể trong cơ cấu nền kinh tế và nguồn thu ngân sách. 
Ngoài cổ tức, các doanh nghiệp như PBM cũng nộp ngân sách các khoản thuế, phí tô 
nhượng và phí dịch vụ nhập khẩu. 

Theo thông báo của Phoubia Mining, năm 2019 doanh nghiệp này đạt được thành tựu 
đáng kể trong việc tăng cường tính bền vững và cắt giảm chi phí hoạt động tại các mỏ 
vàng-đồng và bạc tại Huayxai. 

Chính phủ Lào bắt đầu tham gia vào PBM từ năm 2012 với 10% cổ phần, kể từ thời 
điểm đó, các khoản cổ tức của chính phủ Lào được chiết khấu liên tục cho khoản nợ 
29 triệu USD ban đầu để mua 10% cổ phần của PBM. Quá trình khai thác của PBM 
và chi trả cổ tức cho khoản nợ của chính phủ Lào kết thúc vào cuối năm 2017 và hiện 
đạt tổng 58 triệu USD. 
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Tin vắn: 

Unicef cung cấp vật tư phòng dịch viêm phổi cho Lào 
heo báo chí Lào, hôm 11/3, tại Bộ Y tế Lào đã diễn ra lễ bàn giao lô hàng viện 
trợ của Unicef để phục vụ công các phòng ngừa dịch viêm phổi covid-19 bao 
gồm khẩu trang phẫu thuật, quần áo bảo hộ, mũ, găng tay cho nhân viên y tế. 

Ngoài số hàng viện trợ, Unicef cũng cử chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho Lào xây dựng 
các kịch bản ứng phó với diễn biến xấu của dịch. 

 

Gần 200 trường hợp bị sốt rét tại thủ đô Viêng Chăn 
heo báo chí Lào, các lo lắng y tế tại Lào đang đổ dồn về nguy cơ xuất hiện 
của COVID-19 tại nước này, tuy nhiên, một căn bệnh khác cũng gây ra thiệt 
hại và lo ngại không kém và cần được theo dõi và phòng chống, đặc biệt thời 

điểm mùa mưa là bệnh sốt rét, thủ đô của Viêng Chăn hiện ghi nhận nhiều trường hợp 
mắc bệnh trong những tháng đầu năm 2020 sau khi là địa phương có số ca mắc phải 
nhiều nhất cả nước trong năm 2019. 

Theo báo cáo của Sở Y tế vào ngày 10 tháng 3 năm 2020:  Từ ngày 6 tháng 3 năm 
2020 Có tất cả 194 trường hợp mắc bệnh sốt rét nhưng không có trường hợp tử vong. 
Xaythany 59 trường hợp, Xaysettha 26 trường hợp,  Naxaithong 19 trường, 
Sikhottabong 18 trường hợp, Xaiphong 17 trường hợp, Sisattanak 16 trường hợp, 
Sangthong 14 trường hợp , Pakngeum13 trường hợp, Chanthabouly 13 trường hợp. 
Đặc biệt vào ngày 6 tháng 3 ghi nhận số trường hợp tăng đột biến là 12 trường hợp. 

Để phòng và phòng chống sốt rét, Sở Y tế khuyến cáo mọi người nên tuân thủ 5 nguyên 
tắc chăm sóc thông thường. Mỗi tuần nên để tiêu diệt nguồn ấu trùng muỗi để phá vỡ 
chu kỳ của muỗi và ngăn chặn nguy cơ lây lan sốt xuất huyết do hoạt động của muỗi 
vằn. 

Thành phố Vientiane xảy ra nhiều hỏa hoạn 
heo KTTM, mới đây, theo số liệu của Phòng cảnh sát PCCC thành phố 
Vientiane, chỉ tính riêng tháng 2/2020, toàn địa bàn ghi nhận đến 9 vụ hoat 
hoạn, trong đó có 1 vụ gây ra thiệt hại ở mức đáng kể. Tổng thiệt hại, bao 

gồm nhà ở, xe, tài sản của người dân ước tính khoảng 700 triệu kip. Các nguyên nhân 
dẫn đến hỏa hoạn vẫn là bắt nguồn từ ý thức sử dụng lửa để đốt, nấu của người dân 
chưa cao, tính cảnh giác thấp, hệ thống điện gia đình không đảm bảo an toàn. 
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Thủ đô Vientiane thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp 
heo VTM, kể từ năm 2012, thành phố Vientiane-địa phương phát triển nông 
nghiệp hàng đầu khu vực miền Trung Lào, triển khai chiến lược hiện đại hóa 
sản xuất và thương mại hóa, giảm lực lượng nhân công ít nhất 10%. 

Đến nay, theo số liệu thống kê của Sở Nông Lâm Vientiane, toàn thành phố đã ghi 
nhận việc đưa vào sản xuất 16.371 máy móc nông nghiệp, bao gồm 348 máy cày quy 
mô vừa và lớn, 15.967 máy cỡ nhỏ, 23 máy cấy, 20 máy gặt. Có tổng cộng 534 nhà 
máy xay xát, 1 nhà máy chế biến gạo thành phẩm. Thực hiện gieo cấy bằng máy móc 
trên 150 nghìn ha lúa, thu hoạch bằng máy móc trên 50 nghìn ha, giảm được hơn 52 
nghìn nhân công (tương đương 13%), giảm chi tiêu đầu vào sản xuất hàng tỷ kíp và 
cải thiện đáng kể diện tích và kỹ năng canh tác lúa. 

Giá nông sản sạch tại Lào cao bởi nhiều lý do 
heo báo chí Lào,  dẫn thông tin từ hội chợ nông sản sạch thành phố Vientiane 
được diễn ra tại quận Paknguem, nhiều hộ sản xuất và nhà phân phối sản 
phẩm rau sạch đều ghi nhận mức bán ra đáng kể do thị hiếu của thị trường 

ngày càng cao đối với mặt hàng này. Tuy nhiên, vì nhiều vấn đề khó khăn, giá rau quả 
sạch tại đây vẫn ở mức cao hơn khá nhiều so với hàng hóa bình thường. 

Khó khăn của người nông dân trồng rau sạch tại Vientiane vẫn xuất phát từ năng lực 
sản xuất đang hạn chế, mặc dù chất lượng thổ nhưỡng được cho là lý tưởng, việc sản 
xuất rau sạch tại đây vẫn gặp khó do yếu kém về khả năng xử lý đất, côn trùng và tối 
ưu hóa thời gian sinh trưởng của nông sản. Ngoài các hội chợ như trên, việc tiếp cận 
thị trường của hàng rau sạch cũng được cho khó khăn khi mà các biện pháp hỗ trợ của 
chính quyền địa phương chưa đem lại hiệu quả thiết thực. 

Kinh doanh hàng hóa tại Lào bị ảnh hưởng bởi covid-19 
heo KTXH, để đảm bảo giảm thiểu tối đa rủi ro covid-19, Lào cũng như nhiều 
quốc gia khác trên thế giới đã yêu cầu hạn chế hàng loạt các sự kiện văn hóa-
xã hội, đồng nghĩa với việc đóng cánh cửa hầu như là duy nhất cho nhiều đơn 
vị doanh nghiệp nhỏ lẻ-vốn chiếm số lượng lớn nhất tại nước này-có cơ hội 

được tiếp cận thị trường, chủ yếu thông qua các hội chợ và triển lãm thương mại. Trung 
tâm thương mại Lao ITECC ở Vientiane tuần qua cho thấy không khí mua bán đang 
trở nên hết sức ảm đạm, doanh số của các nhà bán lẻ tại đây ghi nhận mức giảm lớn 
bởi các sự kiện-vốn diễn ra liên tục đều đã bị yêu cầu hủy bỏ vì mục đích đảm bảo an 
toàn y tế trước nguy cơ xảy ra dịch viêm phổi do virus corona. Bất chấp các biện pháp 
phòng ngừa bao gồm cung cấp khẩu trang, nước rửa tay, khách hàng và khách du lịch 
đã không còn đến Lao ITECC nhiều như trước. Một chủ cửa hàng bán đồ lụa truyền 
thống tại đây trả lời phỏng vấn báo chi cho biết doanh số đã giảm 70% trong 3 tháng 
gần nhất bởi dịch covid-19, một nhà kinh doanh khác tại đây cũng cho biết lượng lớn 
hàng hóa đặt về để chuẩn bị cho một sự kiện hội chợ đã bị hủy bỏ do lo ngại dịch. 
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 Du lịch tại Lào ảm đạm do covid-19 

heo KTTM, diễn biến phức tạp của covid-19 trên toàn thế giới và khả năng xuất 
hiện của căn bệnh viêm phổi này tại Lào vẫn đang bị bỏ ngỏ đã khiến số lượng 
khách du lịch hủy bỏ tour, đặt phòng khách sạn tăng cao trong các tháng đầu 

năm 2020. Ngoài ra, dịch vụ cho thuê xe, các nhà xe liên vận cũng đang vật lộn với 
tình trạng thua lỗ khi lượng khách ghi nhận được kể từ khi dịch bệnh bùng phát đã ít 
nhiều lần so với bình thường. 

Theo thống kê của chính quyền, nhiều khu du lịch quan trọng của Lào cũng đang chứng 
kiến sự sụt giảm du khách, doanh nghiệp du lịch và cung cấp dịch vụ đi kèm đều phải 
đưa ra các biện pháp cắt giảm chi tiêu để duy trì hoạt động. Thiệt hại về kinh tế do 
covid-19 tác động lên Lào dự kiến sẽ rất đáng kể, bất chấp việc nước này chưa ghi 
nhận trường hợp nhiễm bệnh nào. 

Máy bay Thái Lan đâm gẫy đuôi máy bay tư nhân tại 
sân bay Wattay 

heo báo chí Lào, tối 09/03/2020, tại sân bay Wattay ở thủ đô Vientiane, tàu bay 
Airbus A330 mã hiệu HS-TEP của hãng hàng không Thái Lan (Thai Airways) 
đã va chạm với một chiếc máy bay tư nhân Gulfstream G450 (GLF4). 

Cơ quan chức năng không ghi nhận trường hợp nào bị thương nhưng chiếc máy bay 
tư nhân bị thiệt hại nặng khi và chạm đã làm phần đuôi bị gãy gập nghiêng hẳn sang 
một bên. 

Thai Airway cho biết, vào tối 9/3/2020, tàu bay Airbus A330 của hãng có lộ trình 
Vientiane-Bangkok với mã chặng TG 575 . Tàu bay này dự định khởi hành từ sân bay 
Wattay lúc 20h30 theo giờ địa phương để đến sân bay Souvanhnaphoum của Thái Lan. 
Tuy nhiên, vào khoảng 21h35, khi tổ bay trong quá trình điều khiển máy bay ra ngoài 
đường băng đã va chạm phần đầu cánh với đuôi một phi cơ tư nhân nhưng không gây 
ra thiệt hại nào về người. Tất cả hành khách và tổ bay được bô phận dịch vụ mặt đất 
đưa về nghỉ tại một khách sạn trước khi hãng sắp xếp một chuyến bay khác về Bangkok 
vào sáng 10/3, hiện Thai Airway đang tổ chức điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố. 
Chặng bay TG 575 của Thai Airway có lộ trình Vientiane-Bangkok và sử dụng tàu 
bay A330-300 có sức chứa 79 hành khách và 13 người trong phi hành đoàn. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

            Dịch Covid-19: Lào hoãn 4 hội nghị cấp cao khu 
vực, Indonesia đóng cửa tất cả trường học 

heo báo chí Việt Nam, Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch viêm đường 
hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới, chính phủ Lào đã quyết định hoãn tổ chức 4 
hội nghị cấp cao khu vực dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này. 

Thông báo trên Đài Phát thanh quốc gia Lào ngày 14/3 nêu rõ Chính phủ Lào đã quyết 
định hoãn tổ chức các hội nghị cấp cao khu vực dự kiến sẽ tổ chức tại thủ đô Vientiane 
từ ngày 25-27/3 tới gồm Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Lan Thương lần thứ 3; 
Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác kinh tế Ayayaoadi - Chau Phray-a - Mekong 
(ACMECS) lần thứ 9; Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam 
(CLMV) lần thứ 10 và Hội nghị Cấp cao hợp tác Khu vực Tam giác phát triển 
Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV) lần thứ 11. Thông báo cho biết các hội nghị nói 
trên sẽ được hoãn cho đến khi dịch bệnh Covid-19 giảm đến mức độ chắc chắn kiểm 
soát được. Cùng ngày, theo Jakarta Post, thủ đô Jakarta của Indonesia cũng tuyên bố 
đóng cửa tất cả trường học và yêu cầu dạy trực tuyến trong ít nhất 2 tuần tới để đề 
phòng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Quyết định được đưa ra sau khi hôm 13/3, quốc gia 
đông dân thứ 4 thế giới này phát hiện 27 ca nhiễm bệnh Covid-19 mới, nâng tổng số 
ca nhiễm lên 96 ca trong khi số ca tử vong vì bệnh dịch là 5 ca. Từ hôm 13/3, giới 
chức thủ đô Jakarta cũng đã yêu cầu đóng cửa các bảo tàng, công viên và vườn thú 
trong vòng 2 tuần. 
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          Tai nạn xe khách tại Lào, 6 hành khách người Việt 
thương vong 

heo báo chí Việt Nam, Chiếc xe khách mang biển kiểm soát Lào ບຂ-7039 (Bo-
khỏ 7039) chở theo 22 hành khách người Việt Nam đã bị lật tại bản Sengkeo, 

huyện Nhoummala, khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương. 

Theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savanakhet, miền Trung Lào, ngày 9/3, tại 
tỉnh Khammuan của Lào đã xảy một vụ tai nạn xe khách thương tâm, làm 2 người Việt 
Nam tử vong và 4 người khác bị thương. Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiếc xe 
gặp nạn mang biển kiểm soát Lào ບຂ-7039 (Bo-khỏ 7039) đăng ký tại thủ đô 
Vientiane, chở theo 22 hành khách người Việt Nam. Trưa 9/3, sau khi nhập cảnh vào 
Lào tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, chiếc xe di chuyển đến thị xã Thakhek, tỉnh 
Khammuan, miền Trung Lào, và bị lật tại bản Sengkeo, huyện Nhoummala. 

Vụ tai nạn đã khiến 2 người Việt tử vong và 4 người bị thương. Hai nạn nhân xấu số 
là anh Nguyễn Thanh An, sinh năm 1986 tại tỉnh Nam Định và anh Nguyễn Như Hồng, 
sinh năm 1994 tại tỉnh Hà Tĩnh. Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Tổng 
Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet đã cử cán bộ đến phối hợp với các đơn vị liên 
quan của tỉnh Khammoune để thực hiện công tác bảo hộ công dân và làm thủ tục cần 
thiết để gia đình các nạn nhân tử vong đưa người thân về quê mai táng theo phong tục. 
Ngoài ra, các nạn nhân bị thương sau khi được điều trị cũng đã được xuất viện./. 
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    Bắt giữ xe khách vận chuyển 30.000 khẩu trang y tế từ 
Việt Nam sang Lào  

heo báo chí Việt Nam, Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với 
các lực lượng chức năng ngăn chặn, bắt giữ xe khách vận chuyển trái phép gần 
30.000 khẩu trang và 98 bộ bảo hộ y tế từ Việt Nam sang Lào qua cửa khẩu quốc 

tế Cầu Treo. 

Theo đó, vào 7h30 ngày 13/3, trong quá trình kiểm tra, giám sát tại khu vực cửa khẩu 
quốc tế Cầu Treo,  lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với Cục 
quản lý thị trường và Hải quan  Hà Tĩnh phát hiện bắt quả tang xe khách giường nằm 
chạy tuyến Hà Nội – Viêng Chăn (Lào) đang vận chuyển trái phép 13 thùng các tông, 
bên trong chứa gần 30.000 khẩu trang y tế, 98 bộ đồ áo bảo hộ y tế do Việt Nam sản 
xuất. 

Qua đấu tranh lấy lời khai, phụ xe khai nhận vận chuyển số khẩu trang trên do 2 người 
lạ mặt gửi tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vận chuyển sang bến xe Viêng Chăn (Lào) 
giao cho một đối tượng người Lào để lấy tiền công 6,5 triệu đồng. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các lực lượng chức 
năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật. 
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      Phát hiện, tiêu hủy số lượng lớn lợn vận chuyển trái 
phép từ Lào về 

heo TTXVN- Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Sơn La, ngày 14/3, tại bản 
Lao khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng 
Chiềng On, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm 

soát trên địa bàn, đã phát hiện liên tiếp 3 vụ vận chuyển lợn trái phép từ Lào về Việt 
Nam. Cụ thể, hồi 8 giờ 20 phút, lái xe Nguyễn Quý Trọng, sinh năm 1986 và Lò Văn 
Thảo, sinh năm 1994, đều trú tại xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, điều khiển xe ôtô mang 
biển kiểm sát: 99C-147.99 trên xe chở 30 con lợn với trọng lượng 2.067kg.  

Tiếp đó, hồi 10 giờ 15 phút, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Chiềng On phát 
hiện tiếp hai đối tượng Nguyễn Việt Dũng, sinh năm 1987, trú tại xã Yên Sơn, huyện 
Yên Châu và Trần Trọng Diện, sinh năm 1992, trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển xe ôtô mang biển kiểm sát: 26C-036.91 trên xe 
chở 34 con lợn với trọng lượng 2.418kg.  

Đến 12 giờ 35 phút, ngày 14/3, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện thêm một vụ do Lường 
Văn Ngoan, sinh năm 1991 và Lò Văn Đức, sinh năm 1990, cùng trú tại xã Yên Sơn, 
huyện Yên Châu, điều khiển xe ôtô mang biển kiểm sát: 37A-02.08 trên xe chở 33 con 
lợn với trọng lượng 2.292kg. [Giá thịt lợn liên tiếp lập kỷ lục, 'cơn sốt' tăng giá chưa 
hạ nhiệt] Tổng số tang vật Đồn Biên phòng Chiềng On thu giữ gồm 97 con lợn, với 
khối lượng 6.777kg và 3 xe ôtô tải.  

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã sang Lào mua số lợn trên, rồi lợi dụng đường 
mòn, lối mở để trốn tránh lực lượng chức năng đem về Việt Nam tiêu thụ và trên đường 
vận chuyển, bị tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Chiềng On phát hiện, bắt giữ. 
Đồn Biên phòng Chiềng On đã lập hồ sơ xử lý, thu giữ tang vật, cùng phương tiện vi 
phạm. Đồng thời, Đồn Biên phòng phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch 
tả lợn châu Phi huyện Yên Châu tiêu hủy toàn bộ số lợn trên theo quy định và đã bàn 
giao toàn bộ hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính cho Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu 
tiến hành xử lý theo thẩm quyền./. 

  

T 



 

Website: www.tapchilaoviet.com  Facebook: www.facebook.com/groups/tapchilaoviet SĐT: 020 9965 5568 

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 70 

 

   Bắt giữ 5 người Lào mang vũ khí vận chuyển ma túy 
vào Việt Nam 

heo BVPL- Sau quá trình trinh sát, nắm thông tin, 3h sáng 14/3, lực lượng chức 
năng Việt Nam đã bắt giữ 5 đối tượng đang tập kết hàng cấm ở biên giới Việt -
Lào. 

Ngày 14/3, Đại tá Phạm Ngọc Phú- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
Kon Tum cho biết, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt địa điểm, đối tượng, quy luật 
hoạt động của nhóm vận chuyển, buôn bán ma túy, tổ trinh sát của đơn vị đã phối hợp 
với lực lượng chức năng của nước bạn Lào phá thành công chuyên án 918Lv. Theo 
đó, khoảng 3h ngày 14/3, khi một nhóm 5 người đang tập kết hàng cấm ở tại thị xã 
Xa-mạc-khi-say, tỉnh Attapư (Lào), chuẩn bị vượt rừng vào biên giới Việt Nam thì tổ 
công tác kị thời bắt giữ. 

Các đối tượng gồm Sa Lí, Thao Khiêm, Keo Ta, Phút Xí La và Năng Bua (nữ), tang 
vật thu giữ gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg cần sa, 1 khẩu súng quân dụng, 1 
xe ô tô và một xe máy. Đây là chuyên án có lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ đầu 
năm 2020 đến nay trên địa bàn khu vực biên giới, do Bộ đội Biên phòng Kon Tum 
thực hiện. Vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra mở rộng 
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